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  W 1972 roku ukończyłem technikum mechaniczne w konińskim ,,Koperniku”. 

Szukałem pracy. W sierpniu pojechałem do huty. W  Dziale Kadr zaproponowano mi pracę 

mechanika na walcowni, ponieważ byłem po ,,obróbce skrawaniem”. Gdy szukałem 

 inż. Furmana - kierownika utrzymania ruchu, na korytarzu Walcowni  jakiś facet pyta mnie 

dokąd idę. Odpowiadam, że w sprawie pracy. Po krótkim wywiadzie zaproponował, że ze 

względu na to, że brakuje operatorów, zatrudni mnie na tym stanowisku, załatwiając 

formalności zmieniające stanowisko i że dla mnie będzie to bardziej interesująca praca. 

Wyraziłem zgodę.  To był Waldemar Wasiczek, kierownik obróbki końcowej.  

Perspektywa pracy w „białych fartuchach” – taka była opinia o warunkach pracy w 

Walcowni - spowodowała, że zostałem operatorem urządzeń obróbki końcowej. To było kilka 

miesięcy po uruchomieniu produkcji. Kadra była młoda. Średnia wieku wynosiła 22 lata. 

Wszyscy się uczyliśmy. Wspólnie rozwiązywaliśmy problemy technologiczne, których nie 

brakowało, ale odbywało się to w atmosferze zrozumienia, życzliwości i poczucia, że tylko 

razem osiągniemy cele produkcyjne. Ale w białym fartuchu nie pracowałem. Nie można ich 

było założyć, zwłaszcza w pierwszym okresie, kiedy bardzo dużo produkowaliśmy blach 

gorąco walcowanych, które przed wysyłką, wymagały ręcznego czyszczenia z plam i 

zabrudzeń.  

Bardzo szybko zostałem brygadzistą na linii cięcia arkuszowego. Od 1978 roku byłem 

mistrzem zmianowym a awans ten wiązał się z obniżeniem wynagrodzenia i 

charakterystycznym, dla tamtych czasów, uzasadnieniem takich decyzji. Wyjaśniono mi, że 

„biały kołnierzyk” kosztuje…?. Ukończyłem studia na Politechnice Poznańskiej - Wydział 

Budowy Maszyn – Obróbka Plastyczna  oraz studia podyplomowe na AGH – Przeróbka 

Plastyczna i WSB w Poznaniu – Zarządzanie. 

Byłem mistrzem, kierownikiem zmiany, technologiem, starszym specjalistą  

technologiem, kierownikiem planowania. W 1993 roku powierzono mi funkcję zastępcy 

kierownika Walcowni ds. produkcji, w 1997 roku zastępcy dyrektora Walcowni a w 2007 roku 

dyrektora Zakładu Przetwórczego.  

Po zmianach ustrojowych w 1990 roku nagle się okazało, że brakuje odbiorców 

naszych wyrobów. Rosjanie nie kupują, Polska w zastoju, nie ma gdzie sprzedawać. Powstał 

dział handlu zagranicznego. Jako doradcy techniczni, razem z handlowcami, szukaliśmy 

klientów w Europie. Pierwszym klientem niemieckim była firma Frank und Schulte , której 

właścicielem był Polak z pochodzenia, mieszkający w Niemczech. Eksport wymuszał 

poprawę jakości wyrobów, terminowość dostaw oraz profesjonalną obsługę techniczną 

klienta. To był dość trudny czas ponieważ technologicznie nie byliśmy przygotowani do 



skoku jakościowego i ilościowego.  Przewartościowanie  celów  spowodowało podjęcie 

strategicznej decyzji o modernizacji Walcowni i Odlewni.  

Rozpoczęliśmy ogromny proces modernizacyjny. Kluczowymi urządzeniami 

podlegającymi modernizacji była walcarka gorąca oraz walcarka zimna nr 2. Bardzo głęboka 

modernizacja walcarki gorącej, przeprowadzona przez firmę francuską i przy udziale firm 

polskich, umożliwiła produkcję rulonów dwukrotnie cięższych (do 8 ton) o bardzo wysokiej 

jakości ( walec DSR, mierniki grubości i profilu, automatyka procesu). Modernizacja walcarki 

zimnej  nr 2, wykonana przez amerykańską firmę I2S, umożliwia walcowanie 8 tonowych 

rulonów z walcarki gorącej,  z precyzyjną tolerancją grubości, o dobrej płaskości, wysokiej 

jakości powierzchni i min. grubości 200 mikronów. Jest to nowa generacja urządzeń z pełną 

automatyką procesu technologicznego. W międzyczasie są kupowane inne urządzenia ( 

piece obróbki cieplnej, piece nagrzewania wsadu, LCW2, LPN) a inne modernizowane (WZ1, 

LCW1, LA1). Wzrastają możliwości produkcyjne do ok. 70 tys. ton/rok. Uzyskujemy poprawę  

jakości naszych wyrobów a linia prostowania naciągiem (LPN) pozwala na uzyskanie lepszej 

płaskości blach i taśm oraz na odtłuszczenie taśm. Eksportujemy ok. 50-60% naszych 

wyrobów. Huta stała się znaczącym graczem na rynku wyrobów walcowanych w Europie.  

Ale duża część z nich to wyroby standardowe o niezbyt wysokiej marży przerobowej. 

Konieczne były dalsze działania.  

Kupujemy  linię cięcia arkuszowego nr 2 oraz linię obróbki powierzchni (LOP), dzięki 

której mogliśmy taśmę pokryć warstwą chromianowaną i przygotować do lakierowania z 

możliwością zastosowania na zakrętki do butelek. Zaczynamy produkcję dla FOB Zawiercie 

a następnie dla  DGS Włocławek. Blachy cienkie stają się ważnym asortymentem w strategii 

Aluminium Konin. Wprowadzamy System Jakości ISO/TS 9001, który porządkuje 

organizację i dokumentację w całym obszarze funkcjonowania.   

W tym miejscu trzeba oddać szacunek załodze Zakładu. Zmiany polityczne, 

własnościowe, techniczne związane z nowymi urządzeniami, oraz wysokie  wymagania 

jakościowe klientów wymuszały zmianę świadomości, wymagały szkoleń,  nowego sposobu 

podejścia do wyrobu, odpowiedzialności za swój odcinek pracy. Pracownicy musieli uczyć 

się od nowa obsługi urządzeń. Następuje likwidacja systemu akordowego pracy, który 

generował różne wynaturzenia w dokumentowaniu produkcji i w sposobie podejścia do pracy 

przez pracowników. Załoga zdała ten egzamin w czym szczególną rolę odegrali mistrzowie i 

brygadziści (Józef Topolski, Piotr Grzywacz, Roman Górowski, Kazimierz Gliniewicz, Józef 

Kujawa, Andrzej Michalak, Henryk Łosik, Zbigniew  Krzywdziński, Włodzimierz Gabrysiak, 

Jan Wiatrowski i wielu innych - nie sposób wszystkich wymienić). Swoją pracą  i 

zaangażowaniem dawali przykład, że można opanować sterowanie nowoczesnymi 

urządzeniami, jednocześnie poprawiając wydajność a szczególnie jakość wyrobów. Rocznie 



produkujemy ponad 70 tys. ton wyrobów walcowanych i eksportujemy na rynki całego 

świata. 

Dynamiczny rozwój przemysłu samochodowego powoduje, że w Aluminium Konin 

zostają podjęte prace nad wdrożeniem produkcji taśmy na chłodnice samochodowe (finsy) 

dla Valeo Skawina, gdzie mogliśmy liczyć na Prezesa Roberta Gałązkę, który chciał 

koniecznie wprowadzić naszą taśmę do produkcji.  Trwają prace technologiczne nad 

uruchomieniem produkcji taśm platerowanych.   

Wymagania dla wyrobów przeznaczonych dla przemysłu samochodowego ( 

tolerancja grubości, waga kręgu, średnica zewnętrzna, jakość cięcia) uświadamiają nam,  że 

aby je spełnić konieczny będzie zakup nowej walcarki zimnej i linii cięcia wzdłużnego. To 

była trudna decyzja dla rady nadzorczej i właściciela ale dostajemy zgodę  po „właściwym” 

uzasadnieniu przez Aluminium Konin.  Kupujemy walcarkę i 2 linie cięcia wzdłużnego (LCW5 

i 6). W 2006 roku uruchamiany walcarkę zimną nr 4. Uruchomienie odbyło się z wielką 

pompą. Przyjechał między innymi właściciel, Roman Karkosik, który miał ją uruchomić. Na 

pulpicie sterowniczym przygotowaliśmy jeden przycisk, pozostałe okleiliśmy taśmą tak,  żeby 

mógł przycisnąć ten właściwy. Pan Roman wcisnął przycisk i walcarka zaczęła pracować. Był 

to moment przełomowy dla produkcji wyrobów cienkich a szczególnie dla przemysłu 

samochodowego. Obecnie produkujemy ponad 20% tego typu wysokomarżowych wyrobów.  

Znaleźliśmy się w innej grupie dostawców. Bez gniazda WZ4, LCW5,6 trudno dzisiaj sobie 

wyobrazić funkcjonowanie naszej firmy. 

W latach 2007-2014 musieliśmy zmierzyć się z nowa sytuacją . Większość 

pracowników produkcyjnych nabywała uprawnienia emerytalne. Dzięki utworzeniu brygad 

szkoleniowych, zaangażowaniu liderów na centrach roboczych, wymiana obsad 

technologicznych nie miała wpływu na ilość i jakość produkcji. Po raz kolejny załoga 

Walcowni zdała egzamin w trudnym okresie funkcjonowania. 

Jako symbol ciągłości historii Walcowni oraz jako symbol pamięci o budowniczych, 

inżynierach i pracownikach produkcyjnych, którzy dali początek procesowi walcowania w 

Koninie, przekazujemy sobie, oprawiony, symboliczny odcinek blachy z pierwszego 

walcowania na walcarce gorącej w dniu 09.01.1972 roku.  W 2015 roku przekazałem ten 

symbol Dyr. Robertowi Jeżakowi i wiem że przekazałem odpowiedniej osobie gwarantującej 

ciągły rozwój i sukces Walcowni oraz Aluminium Konin.   

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że praca na Walcowni to były ogromne 

wyzwania, a jednocześnie satysfakcja i przyjemność, że mogłem uczestniczyć w tak dużym 

projekcie i współpracować z tak wspaniałymi ludźmi. 

 


